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EU-s fejlesztésekre vonatkozó adatszolgáltatás 

Projekt megnevezése  
Szerződések 
megnevezése 

(típusa) 
Szerződés tárgya 

H5–H6/H7 vonalak összekötése – az 
észak-déli városi-elővárosi 
gyorsvasút fejlesztésének 

előkészítése 

Tervezési 
(Vállalkozási) 

szerződés 3.sz. 
módosítás 

A H6/H7 HÉV vonalak 
korszerűsítése és 

meghosszabbítása a Kálvin térig 
engedélyezési terv, kiviteli terv és 
kapcsolódó tenderdokumentáció 

elkészítése 

H5–H6/H7 vonalak összekötése – az 
észak-déli városi-elővárosi 
gyorsvasút fejlesztésének 

előkészítése 

Tervezési 
(Vállalkozási) 

szerződés 3.sz. 
módosítás 

A H5 HÉV vonal korszerűsítése 
engedélyezési terv, kiviteli terv és 
kapcsolódó tenderdokumentáció 

elkészítése 

BFK Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. vasúti infrastruktúra 
fejlesztési projektek előkészítése: 
Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác 

vasútvonal elővárosi célú 
fejlesztésének, és Kőbánya-Kispest-
Lajosmizse vasútvonal elővárosi célú 
fejlesztésének és villamosításának 

előkészítése 

Tervezési 
szerződés 

Elővárosi vasúti infrastruktúra 
fejlesztési projektek teljeskörű 

előkészítése Budapest 
agglomerációjában: 1. rész: 
Rákospalota-Újpest (bez.) – 

Vácrátót – Vác (kiz.) vasútvonal 
elővárosi célú fejlesztésének 
döntés-előkészítő tanulmány, 

megvalósíthatósági tanulmány, 
engedélyezési terv, kiviteli terv és 
kapcsolódó tenderdokumentáció 

elkészítése 

Tervezési 
szerződés 

Elővárosi vasúti infrastruktúra 
fejlesztési projektek teljeskörű 

előkészítése Budapest 
agglomerációjában: 2. rész: 
Kőbánya-Kispest (bez.) – 

Lajosmizse – Kecskemét (kiz.) 
vasútvonal elővárosi célú 

fejlesztésének és villamosításának 
előkészítése, döntés-előkészítő 

tanulmány, változatelemző 
tanulmány, megvalósíthatósági 
tanulmány, engedélyezési terv, 

kiviteli terv és kapcsolódó 
tenderdokumentáció elkészítése 
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Projekt megnevezése  
Szerződések 
megnevezése 

(típusa) 
Szerződés tárgya 

A BFK Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. és a NIF Zrt. vasúti 
infrastruktúra fejlesztési projektek 

előkészítése: Kőbánya felső–Rákos–
Rákosliget rekonstrukciójának, 
kapacitásbővítésének, Rákos–

Gyömrő szakaszon megállóhelyek, 
állomások létesítésének, 

felújításának, átépítésének; 
Budapest-Nyugati pu. vágányhálózat 

és bevezető szakaszok 
rekonstrukciójának előkészítése 

Tervezési 
szerződés Kőbánya felső (bez.) – Rákos – 

Rákosliget (bez.) vasúti 
vonalszakasz korszerűsítése és a 

Rákos (kiz.) – Gyömrő (bez.) 
vonalszakasz utasforgalmi 

létesítményeinek fejlesztése 
engedélyezési terv, kiviteli terv és 
kapcsolódó tenderdokumentáció 

elkészítése 

Tervezési 
szerződés 1. sz. 

módosítás 

A BFK Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. vasúti infrastruktúra 
fejlesztési projektek előkészítése - 
Kelenföldi intermodális csomópont 

őrmezői autóbusz-terminál 
megvalósításának és a P+R parkolók 

bővítésének előkészítése 

Tervezési 
szerződés 

Tervezési szerződés - Kelenföldi 
intermodális csomópont őrmezői 

autóbusz-terminál 
megvalósításának és a P+R 

parkolók bővítésének előkészítése 

Ráckevei- (Soroksári-) Duna 
revitalizáció – előkészítés (projekt 

előkészítés) 

Vállalkozási 
szerződés 

A Ráckevei (Soroksári-) Duna 
revitalizáció - előkészítés 

"Környezeti Hatástanulmány és 
Megvalósíthatósági Tanulmány 

elkészítése, feladatok ellátása és 
az ezekhez kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása” 

Gödöllői HÉV (H8) és a Csömöri HÉV 
(H9) vonalszakaszok korszerűsítése 

és az Örs vezér terén az M2 
metróvonallal történő összekötése, 
valamint metró és elővárosi vasúti 

üzemre képes járművek beszerzése 
előkészítése 

Megbízási 
keretszerződés 

Európai uniós támogatásból 
megvalósuló projektek kapcsán 
jogi tanácsadási tevékenység 

ellátása 

Gödöllői HÉV (H8) és a Csömöri HÉV 
(H9) vonalszakaszok korszerűsítése 

és az Örs vezér terén az M2 
metróvonallal történő összekötése, 
valamint metró és elővárosi vasúti 

üzemre képes járművek beszerzése 
előkészítése 

Keretmegállapodás 
2. számú 
módosítás 

Az M2 metróvonal és a Gödöllői 
HÉV összekötése, valamint a 
rákoskeresztúri szárnyvonal 

kialakítása tárgyú 
közlekedésfejlesztési projekt 

előkészítése 
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Projekt megnevezése  
Szerződések 
megnevezése 

(típusa) 
Szerződés tárgya 

A hiányzó vasúti megállóhelyek, 
átszállási csomópontok kiépítése, a 

budapesti agglomerációs vasúti 
hálózaton fejlesztés előkészítése 

Tervezési 
szerződés 

Hiányzó vasúti megállóhelyek és 
állomások utasforgalmi 

létesítményeinek tervezése  
1. rész: Albertfalva megállóhely 

utasforgalmi létesítményei 
engedélyezési és kiviteli terveinek 

és tenderdokumentációjának 
elkészítése 

Tervezési 
szerződés 

Hiányzó vasúti megállóhelyek és 
állomások utasforgalmi 

létesítményeinek tervezése  
2. rész: Külső Körvasút új 

megállóhelyeinek utasforgalmi 
létesítményei engedélyezési és 

kiviteli terveinek és 
tenderdokumentációjának 

elkészítése 

 


